ةيلاملا تادعاسملا صخلم
 Baylorةسسؤمل ةعباتلا تايفشتسملا موقت ،عمتجملا هاجت اهمازتلاو
ىضرملل ةيلاملا تادعاسملا ميدقتب ))Scott & White Health BSWH
ةيلاملا تادعاسملا ةسايسل اًقفو تادعاسملا ىلع لوصحلل نيلهؤملا
 BSWH.ةسسؤمب ةصاخلا )(FAP
ةمزاللا :ةياعرلا وأ ئراوطلا ةلاح يف ةياعرلا فيلاكت
اًيبط
لوصحلل لهؤم ضيرم يأ ىلع ةضورفملا موسرلا ديزت نل
ةلاح يف ةياعرلاب قلعتي اميف ةيلاملا تادعاسملا ىلع
ةضورفملا غلابملا نع اًيبط ةمزال ىرخأ ةياعر يأ وأ ئراوطلا
.نيمأت مهيدل نيذلا ىضرملا ىلع ماع لكشب
تادعاسملا :ىلع لوصحلل بلطب مدقتلاةيفيك
ةيلاملا

ةسايس(  FAPنم ةيناجم خسن ىلع لوصحلا نكمي
تادعاسملا ىلع لوصحلل مدقتلا بلطو )ةيلاملا تادعاسملا
ىلع تاباجإ ىلع لوصحلا ىلإ ةفاضإلاب  FAPبجومب
هذه نم يأ لالخ نم مدقتلا :تابلط لامكإ كلذكو ةلئسألا
رداصملا
قيرط نع :ىفشتسملاب لابقتسالا بتكم

فتاهلا قيرط نعOption 1 ,1.877.516.0911 :

تنرتنإلا قيرط نع:
http://www.bayloremc.com/helpinghands
ديربلا قيرط نع:

Baylor Emergency Medical Centers
Central Billing Office
Attn: Customer Service Department
8686 New Trails Drive, Suite #100
The Woodlands, TX 77381
يف أدبت نأ  BSWHةسسؤمل نكمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
.ضيرملا نع ةباينلاب تادعاسملا ىلع لوصحلل بلط تاءارجإ
ىلع لوصحلل لهأتيس ضيرملا نأب نامض يأ دجوي ال
ةسايسو راطخإلا اذه نم خسن رفوتت .ةيلاملا تادعاسملا
تادعاسملا ةسايس بلط ةرامتساو ) (FAPةيلاملا تادعاسملا
ىرخأ تاغلو ةينابسإلاو ةيزيلجنإلا ةغللاب ) (FAPةيلاملا
.بلطلا دنع ةددحم

ةيلهألا تابلطتم:

ىلع لوصحلل بلطب مدقتلل نولهؤم ىضرملا عيمج
مهيدل نيذلا ىضرملا كلذ يف امب ةيلاملا تادعاسملا
ديدحتل ةعبتملا مصخلا تاهيجوت مادختسا متي .نيمأت
ىلع لوصحلل اًلهؤم ضيرملا لعجيس يذلا ،دجو نإ ،غلبملا
.ةيلاملا تادعاسملا
نيذلا ىضرملا ىقلتي فوس ،ماع لكشب
 FPGتاهيجوت نم لقأ وأ  200%مهرسأ لخد غلبي
 100%.ةبسنب اًمصخ )يلارديفلا رقفلا طخ ىوتسم(

ىلعأ نيب مهرسأ لخد حوارتي نيذلا ىضرملا
ىوتسم تاهيجوت نم  500%ىلإ لصي امو  200%نم
مهريتاوف ىطختت وأ لداعتو ،يلارديفلا رقفلا طخ
يونسلا مهلخد نم  5%ةبسن  BSWHةسسؤمل ةيبطلا
ضيرملا باسح ديصر نم مصخ ىلع لوصحلل نولهأتي
.موسرلا يلامجإ نم  10%وأ
تابلطتملا ضيرملا فورظ ِ فوتست مل اذإ
لازي ال دقف ،ةعبتملا مصخلا تاهيجوت راطإ يف ةدراولا
يف .ةيلاملا تادعاسملا ىلع لوصحلا ضيرملا ناكمإب
لك ةعجارمب  BSWHةسسؤم ولثمم موقيس ،تالاحلا هذه
ضيرملا ةيلهأ لوح اًرارق اوذختيو ةحاتملا تامولعملا
مييقت متيس .ةيلاملا تادعاسملا ىلع لوصحلل
وأ لخدلا لثم ،ةلصلا تاذ فورظلل اًقفو ضيرملا ةلاح
ةلئاعل وأ ضيرملل ةحاتملا ىرخألا دراوملا وأ لوصألا
.رخأتملا ديصرلاو ضيرملا
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